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Proces



omgevingsvisie en 
omgevingsverordening

• Gestart begin 2017, Omgevingsvisie & Omgevingsverordening tegelijk, 
geheel nieuw

• Intensieve samenwerking beleid, juristen en DSO- /GIS-expert

• Ontwerpen klaar op 17 maart 2020 (GS-besluit)

• Terinzagelegging opgeschort door uitstel wet in mrt 2020

• Beide wel naar LVBB/DSO gebracht om te leren / oefenen

• April 2021: interim verordening & omgevingsvisie in werking (IMRO)

• Zomer 2021: omgevingsvisie ingevoerd voor aanlevering LVBB/DSO

• Oktober 2021 ? : omgevingsvisie in DSO (PRE)

• Uiterlijk medio 2022: omgevingsvisie in DSO (PROD) 2 jaar na ontwerp!



Onze vertrekpunt: stevige basis

• Sinds 2004 betrokken bij ontwikkeling IMROstandaarden

• Eerste IMRO-structuurvisie in 2008 gepubliceerd

• Beleidsmakers en juristen doordrongen van relatie tekst en kaart

• Alle locaties staan in GIS-database, incl afhankelijkheden en beheerafspraken
• “geosommetjes”, bv landelijk gebied = provincie minus stedelijkgebied



Totstandkoming tekst
Van de Omgevingsvisie Provincie Utrecht, vastgesteld maart 2021



Onze uitgangspunten voor annoteren

• Hoge ambitie, alle mogelijkheden gebruiken

• Annoteren draagt bij aan inhoudelijke samenhang tussen documenten
• Omgevingsvisie

• Omgevingsverordening 

• Voorbereidingsbesluit

• Programma’s

• …



Onze uitgangspunten voor de tekst

• Uitnodigend en inspirerend verhaal

• Herkenbare indeling

• Rijke verbeelding

• Doorkijk naar beleidsuitvoering (verordening, programma’s)

• Regionale beschrijvingen (3 regio’s)

• Participatie

• Tekstopbouw niet beperkt door objectenstructuur





Verhaallijnen

• Visiedeel (H2)

• Provinciale belangen (H3)

• Beleidsdeel (H4)















Onze keuzes bij annoteren



Gemaakte keuzes 1/3

• Gebieden juridisch borgen met GIO’s
• Zo veel mogelijk en zo exact mogelijk begrenzen

• In omgevingsvisie en omgevingsverordening exact 
gelijk

• Ook in overige besluiten

• Indien mogelijk: verwijzen ipv herhalen



GIO (STOP)– gebied juridisch vastleggen

• 1x voldoende

• alleen LVBB

• altijd roze

• één tegelijk 

zichtbaar
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Gemaakte keuzes 2/3

• Per teksteenheid: 
• Thema

• alleen waar zinvol is

• op termijn subthema’s (samenhang)

• Werkingsgebied 
> zo specifiek mogelijk

> vaak groter dan optelsom van 
gebiedsaanwijzingen 

in de teksteenheid

• Hoofdlijn > 



Gemaakte keuzes 2/3

• Per teksteenheid: 
• Thema

• alleen waar zinvol is

• op termijn subthema’s (samenhang)

• Werkingsgebied 
> zo specifiek mogelijk

> kan afwijken van optelsom GIO’s

in de teksteenheid

• Hoofdlijn > 

T: water en watersystemen

W: beschermingszone 
drinkwaterwinning & zoekgebied 
drinkwaterwinning 

H: Klimaatbestendig en waterrobuust



Gemaakte keuzes 3/3

• Overal in tekst: gebiedsaanwijzing
• Aan/uit zetten in viewer

• gebiedsaanwijzingsgroep bepaalt 
kleur in viewer

• Gebruik maken van kaartobjecten 
(groepje van gebiedsaanwijzingen)



Werkingsgebied (OW) – Regels op kaart

• bepaalt klik op de kaart: waar popt artikel op ?



En de overige onderdelen dan?



Verhaallijnen











Tips



Tips

• Ga uit van het verhaal dat je wilt vertellen en kies logische opbouw

• Bedenk goed dat een Glossy omgevingsvisie zich moeilijk laat vertalen naar de 
DSO viewer Regels op Kaart

• Denk vanuit de kaart, of vanuit de viewer: wat ziet de lezer?

• Zorg op laagste niveau van tekst-met-kopje voor een specifiek te annoteren 
eenheid (thema, werkingsgebied, hoofdlijn)

• Cluster de teksten bij voorkeur zo dat je ze efficiënt kan annoteren in 
plansoftware (anders veeeeeeel werk!)

• Annotaties sturen functionaliteit van viewer: hoe meer hoe beter!

• Gebruik visie-tekstobjecten als basis voor programma’s

• Neem de tijd om locaties te maken, incl afhankelijkheden en beheerafspraken



Linkjes

• Algemene website omgevingswet provincie Utrecht https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/

• Omgevingsvisie in plannenviewer (IMRO) https://ruimtelijkeplannen.provincie-

utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01?s=SAMO2C5kAW07okXER0E6xD-D_j9-_gAcw

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01?s=SAMO2C5kAW07okXER0E6xD-D_j9-_gAcw


Aanvulling GIO / 
gebiedsaanwijzing & annotatie



T: energie en natuurlijke hulpbronnen

W: provincie minus natura2000 minus 
ganzenrustgebieden !!

H: Klimaatbestendig en waterrobuust

GIO

gebiedsaanwijzing
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